
2. februar 2018 

 
Kunsttur  

13. – 16. april 2018 
 

SAS Art Club tilbyder nu medlemmerne en spæn-

dende tur til Zagreb. Zagreb er hovedstad og den 

største by i Kroatien. Zagreb er det kulturelle, viden-

skabelige, økonomiske og administrative centrum 

for landet. Byen har ca. 1,1 mio. indbyggere. 

Zagreb har alt det, en europæisk storby skal kunne 

tilbyde: Spændende historie, fortættet café-stem-

ning, kulturperler, smuk arkitektur og tilmed priser, 

der varmer, når man kommer fra et land, der har 

verdensrekord i skyhøje kaffepriser og groteske pris-

skilte på fadøl. 

Sjovt nok ligger Zagrebs stolthed, centrum med den 

suverænt flotte østrig-ungarske arkitektur, på den 

’rigtige’ side af floden, mens det nye Zagreb på den ’forkerte’ side af floden er præget af den klassiske 

kommunist-stil bygget i 1960’erne og 1970’erne. Det ”nye” Zagreb har dog fået et prestigefyldt, nyt mu-

seum for moderne kunst forærende, så der sker også noget i den bydel. 

Fredag 
13. april 

Ankomst med direkte fly CPH-ZAG med Croatia Airlines (OU) eller via fx VIE eller MUC. 
Vi skal bo på hotel Palace, som ligger i centrum af den gamle bydel se www.palace.hr. Eftermiddagen er til 
fri disposition, så der er mulighed for at lære byens pulserende cafeliv at kende.  Der er drinks i ”hjemme-

baren” inden spisetid. Der er ikke middag i arrangementet denne aften, men for de interesserede finder vi 
et sted at spise og deler regningen. 

Lørdag 

14. april 

Vi starter dagen med en byrundtur med en lokal guide, hvor vi skal se mange af byens store seværdigheder 
bl. a katedralen, den blå sporvogn og The Stone Gate. 
Eftermiddagen bruges til et besøg på Museum of Contemporary Art, som huser mere end 1.200 værker af 

kroatiske og internationale kunstnere. 
Drinks i hjemmebaren og fælles middag om aftenen.   

Søndag 
15. april 

Heldagstur til den gamle barokke kulturby Varazdin, også kaldet ”Little Vienna”. Byen har mange flotte og 
spændende barokke kirker, klostre, paladser, kunst og kultur. Vi kommer også til Trakoscanborgen, som 
ligger højt oppe med en fantastisk udsigt. Borgen har en fin og berømt samling af våben og rustninger. 
Drinks i hjemmebaren og fælles middag om aftenen.  

Mandag 
16. april 

Til fri disposition. Hjemrejse direkte til CPH med Croatia Airlines eller via VIE, MUC eller FRA. 

 

Prisen for turen er 2.990 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. Eneværelsestillæg 625 kr. Prisen dækker 

tre overnatninger, morgenmad, entreer, sightseeingtur og to fælles middage (drikkevarer inkl.). Der rej-

ses på egne billetter. Tilmelding senest den 19. marts 2018. 

 

Venlig hilsen 
Erik Andersen, tlf. 35 25 16 14   

Email: Erik.Andersen2@outlook.com  

 

 

 

Ved afbestilling efter tilmeldingsfri-

sten opkræver vi eventuelle udgif-

ter, der er forbundet med framel-

dingen (fx første nat på hotel) eller 

minimum et afbestillingsgebyr på 

200 kr. 

Tilmelding til turen Zagreb 13.-16. april 2018. sendes til Erik.Andersen2@outlook.com eller pr. post til 

Erik Andersen, Amager Strandvej 110 B, 13. th., 2300 København S. 
Navn Personalenummer Afdeling 

Ægtefælle/sambo E-mail 

Telefon arbejde Telefon privat Værelsestype 

  Dobbelt        Enkelt 

Rygerværelse 

  Nej      Ja 

Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest den 19. marts 2018. 
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